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ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวี

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความ
มั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับต้น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ การจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือท่ี
ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยูท่ี 35 - 38 
คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยเปน็ประเทศที่มีปญัหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มท่ีจะลดน้อยถอยลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วย
ปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อยา่งเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน มุ่งสู่การเป็น

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต        
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์  "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้ านทุจริต"             
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สรา้งสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)  
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิด

ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญ    
กับการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งแทจ้ริง  
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ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
กระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 
ที่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขั้นตอนในการออกหนังสืออนุญาตให้
เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย
อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
อ นุ ญ า ต ให้ เ ข้ า ท า ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ 
ครอบครองที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
ท าให้เกิดกรณีร้องเรียนตามมาภายหลัง 

1. แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนกระบวนงานให้แก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าชับให้ปฏิบัติตาม
คู่มืออย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
 

2.ฝึกอบรมและชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
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ด้านความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
กระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
 

ที่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอน

ในการออกหนั งสื ออนุญาต ให้ เ ข้ าท า
ประโยชน์ ใน เขตปฏิ รู ปที่ ดิ น  โดย เอื้ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ บุ ค ค ล ใ ก ล้ ชิ ด ห รื อ มี
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่ 

1. แจ้ ง เวี ยนคู่ มื อการปฏิบัติ งานตาม
ขั้นตอนกระบวนงานให้แก่ เจ้ าหน้ าที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งก าชับให้ปฏิบัติตามคู่มือ
อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
2.จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 
3. จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน 
4. ชี้แจง อบรม ให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
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ด้านความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
กระบวนงานกระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจ้างของ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1. การก าหนด/มอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้งาน 

GFMIS Token key ในการน าเข้าข้อมูลในส่วน
ระบบขอจ่าย และระบบบัญชีแยกประเภท 
ระบบสินทรัพย์ ของส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่  

1. ก าหนดการมอบหมายบุคคลผู้มีสิทธิใช้
งาน GFMIS Token key อย่างชัดเจน 
2.มีการพิมพ์สรุปรายงานเบิก/จ่ายเงิน
ประจ าวันให้ผู้มีอ านาจลงนามเพือ่ทราบทุกวัน 

2. ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง 

1.แจ้งเวียนบุคลากรในส่วนราชการถือปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและ
แนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วน
ราชการ 
2.หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บกา ร จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  เ ช่ น 
กรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 


